dier en gezondheid

Door Monique Carton
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Het komt er weer aan, Nieuwjaar!
Oud en nieuw gaat ook dit jaar weer gepaard met
vuurwerk. Veel honden en katten hebben vuurwerkangst. Gelukkig zijn er verschillende manieren om uw
huisdier daarbij te ondersteunen, maar met de meeste manieren moet u op tijd beginnen. Denk daarom
nu, ook al is het pas november, alvast aan de oudjaarsavond van uw huisdier!
Waarom is mijn huisdier
bang voor vuurwerk?
De belangrijkste reden waarom honden en
katten bang zijn, is de onbekendheid van
de knallen, de lichtflitsen en de kruitdampen van vuurwerk. Ze komen er niet dagelijks mee in aanraking. Sommige dieren
hebben daarnaast een traumatische ervaring met vuurwerk of met iets anders wat
knalt of flitst. Helaas komt het ook nog
wel eens voor dat het huisdier onbedoeld
van het baasje begrepen heeft dat vuurwerk eng is. Door het gedrag van de eigenaar, begrijpt het dier dat er iets is om
bang voor te zijn. Bovendien levert het
koekjes en knuffels op!

Werken met feromonen
Feromonen zijn rustgevende stoffen die door de hond of
kat zelf uitgescheiden worden. Deze stoffen zijn ook in
een spray of stopcontactverdamper verkrijgbaar in hogere concentraties. Als de verdamper ruim twee weken voor
Nieuwjaar in het stopcontact wordt gedaan, zullen de
meeste dieren daar rustig van worden en minder stress
ervaren.
Werken met voedingssupplementen
Er zijn verschillende, rustgevende voedingssupplementen
op de markt die kunnen helpen om uw
dier te kalmeren. Voor een optimaal
resultaat dient daar een maand voor oudjaarsavond mee te worden begonnen.
Deze tabletten hebben geen bijwerkingen.
Voorkom vuurwerk
Het is ook mogelijk om uw dier voor
oudejaarsnacht naar het pension te brengen. Deze liggen meestal wat afgelegen
en daar is het vuurwerk minder hoorbaar.
Of breng samen met uw huisdier oudjaarsavond door op een locatie waar weinig vuurwerk is.

Wat kan ik tegen vuurwerkangst doen?
Er zijn veel verschillende manieren om de angst te beperken. Met kalmerende medicijnen (de bekende 'vuurwerktabletten') op 30 en 31 december of niet medicinaal, gebaseerd op gewenning of op basis van natuurlijke producten
die stress verlagen. Om niet onnodig medicijnen te gebruiken en de risico’s op bijwerkingen te beperken, gaat de
voorkeur altijd uit naar de niet-medicinale manieren. Maar
daarmee moet op tijd begonnen worden en in de praktijk is
dat niet altijd uitvoerbaar.

Last minute
Last minute is er ook nog iets aan de angst te doen met
de 'ouderwetse vuurwerktabletten', dit zijn medicijnen
met een sederend effect. De tabletten geven uw dier een
roesje waardoor hij het vuurwerk minder mee krijgt. Dit is
van korte duur en het is verstandig om de conditie van
uw dier te laten controleren voordat u deze tabletten
geeft. Er zijn verschillende soorten medicijnen die als
'vuurwerktabletten' worden ingezet. Schrijf altijd het product, de dosering, de tijdstippen waarop het middel gegeven is en het effect op. Dat kan handig zijn voor volgend
jaar.

Bekendmaken met de geluiden
Als uw huisdier bang is voor het onbekende van vuurwerk,
laat hem er dan tijdig aan wennen. Dat kan bijvoorbeeld
met een cd met vuurwerkgeluiden. Zet de cd zachtjes op en
speel deze steeds luider af. Beloon uw dier als hij zich niet
angstig gedraagt. Als het dier wel angstig reageert zet u het
volume lager en probeer het nog een keer. Begin hier op tijd
mee en herhaal het gedurende een aantal weken een aantal
keer. Helaas zijn er dan geen lichtflitsen of kruitdampen en
als uw huisdier daar angstig voor is, dan helpt deze methode niet.

Tips voor 31 december:
• Laat uw huisdier niet alleen, ook al heeft het medicatie
gehad.
• Doe de gordijnen dicht in verband met lichtflitsen en zet
muziek aan.
• Probeer uw hond af te leiden door bijvoorbeeld een
spelletje met hem te spelen.
• Blijf vooral zelf rustig.
• Laat uw hond de dagen rond oudjaarsavond aan de riem
uit en houd uw kat binnen. Laat uw hond op 31 december om 22.00 uur voor het laatst uit.
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